Pitta detox
MA 1663

Hjälper till att balansera kroppsdoft och avgiftar hela kroppen utan att tillföra hetta.
Avgifta kroppen och avlägsna kroppsdoften Om du har
lagrat ”Ama” i fettvävnaden eller levern eller om du har
ätit ohälsosam mat, så blir svetten oren och kroppen kan
frigöra en syrlig doft.
Detox Pitta ger näringsrikt stöd för att försiktigt avgifta
kroppen och rena svetten. Den milda kombinationen med
Ayurvediska örter hjälper till att rena svetten och stödjer
leverns arbete, ämnesomsättningen och avlägsnandet från
kroppen. Rekommenderas särskilt för kroppstypen Pitta
eller till de som upplever obalans i Pitta.
Inom Ayurveda kallas matsmältningsproblem ”Ama”. De kan skapa obalans i levern,
cirkulationen, matsmältningen, avlägsnandet, blodet, muskler och fettvävnad. Du
kan producera Ama även om du äter hälsosam mat, om din matsmältning inte är
tillräckligt effektiv. Vissa inre rengörare renar endast grovtarmen och matsmältningsapparaten, men Detox Pitta avgiftar hela kroppen genom att stödja leverns naturliga
reningsprocess och kroppens ämnesomsättning.
Ett mästerverk av örter
Örterna som ingår i Detox Pitta har kombinerats i exakta proportioner och förberetts enligt traditionell Ayurvedisk sed. Detta förbättrar biotillgängligheten och
upptaget av nödvändiga näringsämnen. Det skapar även synergier – den sammanlagda fördelen är mycket större än vid intag av enskilda örter.
Indian Sarsaparilla och Rosewood hjälper till att föra bort gifter från blodet, musklerna och fettvävnaden. Indian Madder, Sandalwood, Indian Tinospora och China
Root hjälper till att rena kroppen på gifter utan att försvåra Pitta-dosha. Guggul,
Indian Tinospora, East Indian Walnut och Cobras saffron hjälper till att föra bort
Ama-gifter från kroppen utan att tillföra hetta eller försvåra leverns arbete.
Innehåll:
Indian sarsaparilla, Rosewood, Indian madder, China root, White sandalwood, Priyangu,
Guggul, Gulancha tinosporal, East Indian walnut, Cobbra`s saffron, Red sanders, Liquorice,
(Gum arabic, Calsium carbonate, Talc).
60tab 50gr.
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Detox
MA 1010

Hjälper till att avgifta hela kroppen så att du känner dig
förnyad, fräsch och hälsosam.
Matsmältningsproblem, kemikalier, gifter från luft och vatten samt stress kan samlas i kroppen snabbare än du kan
hantera dem. De kan ha samlats där i flera år.
Inom Ayurveda kallas dessa orenheter ”Ama”. De kan skapa
obalans i levern, cirkulationen, matsmältningen, avlägsnandet,
blodet, muskler och fettvävnad. Du kan producera Ama
även om du äter hälsosam mat, om din matsmältning inte
är tillräckligt effektiv.
Vissa inre rengörare renar endast grovtarmen och matsmältningsapparaten, men
Detox avgiftar hela kroppen genom att hjälpa till att rena levern och matsmältningen.
Det stödjer upptaget av näringsämnen och minskar matsmältningsproblem samt
rensar svettkörtlarna och för bort gifter från organen för att stödja produktionen
av rena näringsrika vätskor, blod och fettvävnad.
Inte rekommenderad för personer med Pitta dominerande konstitution eller med
värmeintolerans. Ska inte kombineras med Radiant skin, MA 1000, Be trim 1 och 2.
Innehåll:
Small caltrops, Indian sarsaparilla, Liquorice, Gulancha tinospora, White turpeth, Cabbage
rose, Kalmegh, Indian baberry, Nut grass, Turmeric, Indian madder, Ashwagandha, White
sandalwood, Chiretta, Indian laburnum, Neem, Iron bhasma, Red coral, (Gum arabic,
Calcium carbonate, Talc).
60tab 50gr.
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